EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
Cargo/posição/bolsa: 1 Bolsa de Investigação para Mestre
Referência: VIPOLIS2021

Resumo do anúncio: Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação
para Mestre no âmbito do Projeto “A Segurança na Cidade de Lisboa - Inquérito de Vitimação”
com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Lisboa, nas seguintes condições:

Área Científica: Ciência Política

Requisitos de admissibilidade: Licenciatura em Ciência Política e mestrado terminado até à data
da submissão da candidatura em Ciências Sociais com incidência em Estudos Urbanos e do
Território. Experiência em projetos de investigação nas várias fases da pesquisa.

Plano de Trabalhos: O(a) bolseiro(a) deverá desempenhar as funções de investigador no
projeto, tendo como principais atividades i) o acompanhamento da realização de um inquérito;
ii) a preparação e realização de entrevistas coletivas e individuais; iii) a análise dos dados
quantitativos com utilização de SPSS e qualitativos com utilização de NVIVO; iv) a participação
na elaboração de relatórios; v) a participação na disseminação e divulgação dos resultados da
investigação.

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de
Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor.
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas instalações da Unidade CICSNOVA – Centro
Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, sob a orientação científica da Prof.ª Doutora Maria do Rosário Jorge.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em fevereiro de
2021.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1074,64 EUR,
pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A este
valor acresce o seguro social voluntário correspondente ao primeiro escalão, caso o/a
candidato/a opte pela sua atribuição, bem como o seguro de acidentes pessoais.

Métodos de seleção: As candidaturas serão analisadas pelos elementos do Júri que atribuirão
uma classificação a cada uma das componentes definidas no processo de seleção. Cada
candidatura será classificada de acordo com a seguinte ponderação dos parâmetros de
avaliação:
A - Desempenho académico – avaliação curricular - 40%
B - Experiência e conhecimentos na área do projeto – avaliação curricular - 40%
C - Motivação para a função - carta de motivação – 20%
Todos os parâmetros serão valorados numa escala de 0 a 20 valores. O Júri poderá recorrer à
realização de uma entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais que considere
necessários em relação às componentes B e C. Os candidatos admitidos a concurso serão, nesse
caso, oportunamente notificados por correio eletrónico, da data de realização da entrevista.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Luís Vicente Baptista (NOVA FCSH/CICSNOVA)
1º Vogal efetivo: Vasco Franco (NOVA FCSH/IPRI)
2º Vogal efetivo: Maria do Rosário Jorge (NOVA FCSH/CICSNOVA)
Vogal suplente: Cláudia Urbano (NOVA FCSH/CICSNOVA)

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
comunicados a todos/as os/as candidatos/as através de correio eletrónico, de acordo com o
artigo 12º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P. As atas do processo de seleção
serão disponibilizadas para consulta pública.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 13 a 26 de janeiro de 2021. As candidaturas devem ser formalizadas,
obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes
documentos:
1. Curriculum Vitae;
2. Certificado de licenciatura e mestrado;

3. Carta de Motivação.
No caso de graus académicos obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, é
necessária a apresentação do reconhecimento dos graus obtidos, de acordo com o DL Nº
66/2018, de 16 de agosto; ou, em falta do reconhecimento no momento de candidatura,
declaração sob compromisso de honra de que fará esse reconhecimento antes da
contratualização da Bolsa em caso de ser o/a candidato/a selecionada/o.
Não obstante, é obrigatória a apresentação do reconhecimento até ao momento de
contratualização da bolsa.
As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para cics.nova@fcsh.unl.pt com a
referência “VIPOLIS2021-Bolsa de Investigação para Mestre”, ao cuidado de Maria do Rosário
Jorge.

